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 INFORME del GRUP DE COMUNICACIÓ pel Plenari de l’OAT 
del 10 d’octubre de 2022

El grup de Comunicació ha estat treballant conjuntament amb alguns dels grups de 
treball de l’OAT per tal de donar visibilitat i difusió a la seva activitat. Ha comptat amb la 
col·laboració de persones voluntàries i expertes en comunicació que han ajudat a definir
l’estratègia, juntament amb l’OAT.

Resum d’assumptes tractats des del darrer plenari:

1. Organització d’actes: el grup de comunicació va ajudar a organitzar la Fira d’entitats 
del D6 , del passat 15 de maig i la 31ª Setmana del Medi Ambient amb la xerrada 
d’Aigües del Prat, del 7 de juny i la festa del Medi Ambient del 12 de juny.

A l’estiu ens han proposat col·laborar a més fires d’altres barris de la ciutat, però ens 
trobem amb una manca de persones i temps per fer front a totes les activitats que volem
participar. Per a fer-les a qualitat s’han de preparar amb antel·lació i comptar amb 
logística i recursos humans disponibles.

Ara estem organitzant les activitats del tercer trimestre (Presentació Estudi Edurne, 
setembre, Cinefòrum per la Igualtat de les Dones d’Aigua (amb una bona assistència i 
participació), presentació Treball de la investigadora Dona Geagea, setembre, Cafès 
científics del Centre Excursionista, Plenari OAT- Octubre, visites internacionals per 
conèixer l’OAT d’estudiants),etc...  També es va fer el passat 17 de setembre una 
jornada de Reflexió de l’OAT (pensada pel Paco Rodríguez, Vicepresident de l’OAT) que
va ser molt profitosa).

2. Memòria OAT. El grup de comunicació està col·laborant en la revisió i disseny de la 
Memòria de l’OAT del 2021, que es presentarà a final d’any al Plenari. Falta que alguns 
grups de treball introdueixin alguna informació per tal de portar-la a revisar. 

3. Des del grup de Comunicació s’ha impulsat la redacció d’articles per part de 
representants de l’OAT i per part de la coordinació de grups sobre diversos temes 
relacionat amb l’OAT. S’està fent difusió a través del web i enviant-lo a mitjans (diaris, 
TV i ràdio).
S’ha publicat un articles de la Bea Escribano, presidenta de l’OAT, i altre de la Sònia 
Giménez, component del Grup de Comunicació de l’OAT. S’han publicat al  WEB de 
l’OAT, al diari Malarrasa  i al Diari de Terrrassa, aquest últim. S’ha obert una bona 
comunicació amb alguns mitjans per seguir difonent la cultura de l’Aigua a la ciutat. 

4. Contingut per les XXSS i proposta feed Instagram i Facebook: S’està estudiant des
del darrer Plenari com fer més actractiu el feed d’Instagram i el de Facebook (ja que 
tenen diferents públics). Programant publicacions fixes i unificant la identitat gràfica de 
l’OAT i els tipus de publicacions.

Es proposa als grups de treball que hi col·laborin enviant les seves propostes de 
publicacions, que revisarà el grup de Comunicació. Alguns grups de treball han enviat 
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propostes, però falta encara més i també una persona que ajudi, per a fer de Community
Manager juntament amb la coordinadora de l’OAT. L’Objectiu és arribar al públic més 
jove i fomentar la participació ciutadana i el coneixement per part de la ciutadania de 
l’OAT.

També s’ha fet reunió web amb les persones que fan el recolçament informàtic del web 
(27/9/2022) per a fer-lo més atractiu i repassar el seu contingut www.oat.cat i el de canal
YouTube.

Tenim pendent per al Pla de treball 2022-23 la revisió del tríptic informatiu OAT, que 
es va repartir el passat febrer pel tercer aniversari de l’OAT. Fotos noves, nous grups de
treball, canvi de conceptes, etc..

5. Queda pendent definir un pla de Comunicació per a la preparació del projecte de 
difusió de l’OAT als barris, per part del Grup de Control Social i Indicadors.
Es necessari definir dates i actuacions a fer per poder repartir la feina entre els 
components de l’OAT. 

- Proposant fer pedagogia de tarifes i donar un nou tríptic que s’ha de dissenyar de
tarifes i ajuts socials, com a presa de contacte.

- Recomanant donar informació al barri específica sobre diversos temes del seu 
interès com parlar d’Obres previstes en el barri i recollir les propostes dels barris 
en diverses qüestions relacionades.

- Explicant en què està treballant l’OAT.

6. Queda pendent fixar una   reunió de Comunicació a tres bandes  ,   per anar alineats o,
simplement, decidir que l’OAT fa les seves accions de comunicació.

Es va iniciar un primer contacte per fer una col·laboració amb l’Ajuntament i Taigua 
en una futura campanya de comunicació que puguin fer, per tal d’unificar criteris a 
l’hora de donar informació d’ajuts i bonificacions socials.

7. Pla de comunicació de l’OAT:  grup de Comunicació vetlla pel compliment del 
“Principi de nova cultura de l'aigua”, dissenyant estratègies i els plans d'actuació. Per 
això ha fet revisió del Pla de comunicació inicial i ha mirat de seguir les estratègies 
proposades amb un resultat òptim.

S’ha recomanat redactar el Pla de comunicació per al nou curs 2022-23 revisant aquests
objectius, l’Eva l’ha començat a redactar i ho seguirà fent amb la Sònia i es necessiten 
persones que hi pugui ajudar del Plenari o dels grups de treball..

Tornem a posar en valor el P  la de comunicació inicial   per si alguna persona ens vol 
contactar per col·laborar o donar la seva opinió:
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Terrassa, 3 d’octubre de 2022


